
Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij CZAV – Dinteloord, Havenweg 67 
te Dinteloord 
 
Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, 
eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl. 
 
Algemene informatie 
 
Doelstelling van de inspectie 
Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die 
eisen voldoet. 
 
Doelstelling van de samenvatting 
Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie. 
 
Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien? 
Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken 
hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een 
periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod. 
 
Inleiding 
 
Op 25 en 27 augustus 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo, de 
waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het bedrijf CZAV - Dinteloord (verder te noemen CZAV). De 
resultaten zijn in kaart gebracht en op 25 september 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is CZAV? 
De Coöperatieve Zuidelijke Aan-en Verkoopvereniging UA (CZAV) koopt en verkoopt goederen welke in en om het 
boerenbedrijf nodig zijn. 
 
In Dinteloord vinden met name de volgende activiteiten plaats: 
- Op- en overslag granen/zaden/peulvruchten. 
- Drogen van granen/zaden/peulvruchten. 
- Op- en overslag van vaste minerale anorganische meststoffen 
- Op- overslag en het mengen van vloeibare kunstmeststoffen. 
- Op- en overslag van gewasbeschermingsmiddelen. 
- Op- en overslag van diverse benodigdheden welke gebruikt worden op het akkerbouw/tuinbouw/veeteeltbedrijf. 
Dit varieert van landbouwfolies, zaagsel, veevoer tot smeerolie. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij CZAV de volgende onderdelen: 
In maart 2020 heeft het inspectieteam geïnventariseerd welke maatregelen zijn genomen om tijdens de 
Coronacrisis de bedrijfsvoering op een veilige en verantwoorde wijze te kunnen blijven uitvoeren. Op basis van de 
door CZAV verstrekte informatie is een bevinding in dit rapport opgenomen. 
 
Vanwege de maatregelen vanuit de overheid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is de Brzo-
inspectie op een aangepaste manier uitgevoerd: 
- De interviews zijn grotendeels op afstand uitgevoerd door middel van videobellen; 
- Het inspectieteam heeft interviews voorbereid aan de hand van de door CZAV toegezonden documentatie; 
- De terugkoppeling (close out) heeft ook middels een videogroepsgesprek plaatsgevonden. 
 
De volgende onderwerpen zijn tijdens de inspectie aan de orde gekomen: 
- de manier waarop invulling is gegeven aan de acties uit de Brzo-inspectie van 2019; 
- de werkwijze voor het onderhouden van apparatuur en installaties;  
- de risico's in het kader van explosie veiligheid; 
- de risico's op het afstromen van milieugevaarlijke stoffen naar het oppervlaktewater en/of de rioolwaterzuivering; 
- de installatiescenario's waarin de mogelijke gevolgen van brand en/of lekkage zijn beschreven inclusief de 
beheersmaatregelen die aanwezig zijn om de risico's te beperken tot een aanvaardbaar niveau. 
 
  



Resultaten 
 
Wat was op orde? 
- Middels een hercontrole op 3 februari 2020 is gebleken dat overtreding met betrekking tot VBS element ii (het 
identificeren van de gevaren en het beoordelen van de risico’s) voortkomend uit de periodieke Brzo inspectie op 25 
en 27 september 2018 is opgeheven; 
- Middels een hercontrole op 4 juni 2020 is gebleken dat de overtreding met betrekking tot VBS element iv (de 
wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen) geconstateerd bij de periodieke inspectie op 3 en 8 oktober 2019 is 
opgeheven; 
- Op basis van de door CZAV verstrekte informatie blijkt dat er extra maatregelen zijn genomen in verband met de 
Corona-crisis; 
- CZAV oefent het opruimen van een lekkage; 
- CZAV heeft voldoende opvangcapaciteit in de PGS-loodsen om een morsingen/ blusschuim op te vangen. 
 
Wat waren de verbeterpunten? 
- De acties voortkomend uit de Brzo inspectie in 2019 zijn opgepakt, maar nog niet allemaal afgerond; 
- In de kennisgeving met de soort en hoeveelheid van gevaarlijke stoffen die bij CZAV aanwezig mogen zijn, de 
stof ammoniumnitraat opnemen; 
- beschrijf duidelijk welke acties uitgezet moeten worden in geval van een morsing/ bluswater in de riolering; 
- de markering van het gebied bij het acculaadstation waar risico is op explosie moet aangebracht worden. 
 
Geconstateerde overtredingen? 
Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de 
ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een 
zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke 
dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging 
van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven. 
 
Het inspectieteam constateerde een overtreding in categorie 2: 
CZAV heeft onvoldoende maatregelen getroffen om een lozing van bluswater/product richting het riool of 
oppervlaktewater te voorkomen. 
 
Het inspectieteam constateerde een overtreding in categorie 3: 
De in scenario 2020-03 beschreven preventieve en repressieve maatregelen zijn onvoldoende effectief om de 
risico's op brand te kunnen voorkomen en te kunnen beheersen. 
Het verloop van het scenario in relatie tot de effectieve werking van de LOD’s is onvoldoende realistisch. 
 
Eindoordeel 
 
Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs twee Brzo overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze 
binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten 
geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert. 
 
Handhaving 
 
De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding 
binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze 
volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website 
van BRZO+. 

 


